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Em busca da padronização
Por meio de assembleia virtual, a maioria das 75 unidades registrais do
Espírito Santo deliberaram sobre seis recomendações explicativas, que têm o
objetivo de padronizar o atendimento aos usuários.
As recomendações dizem respeito a averbação de construção, atualização de
base de cálculo para atos relativos a registro, averbação e baixa de garantias
contratadas em escrituras públicas de financiamentos rurais com recursos do
Pronaf, além de emolumentos para crédito rural e exigências de
documentação para registro de operações financeiras.
A Aries vem trabalhando de forma democrática para que o trabalho nas
serventias extrajudiciais em todas as regiões siga padrões pré-estabelecidos,
para fortalecer as unidades registrais. A diretoria da entidade acredita que a
união entre os registradores capixaba é fundamental para que a classe
obtenha sucesso em pleitos importantes junto aos seus públicos de interesse
– agentes do mercado imobiliário, poder Judiciário, Legislativo estadual e
municipal.

A secretaria da Associação enviou todas as seis recomendações por e-mail
para os 75 cartórios registrados. Você também pode acessar os documentos
clicando aqui.

Análise do nosso setor
A Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) lançou, em
novembro, a segunda edição do Cartório em Números. Trata-se de um estudo
complexo sobre a área, por meio do qual é possível ter acesso a
especificidades sobre a atuação registral e o mercado imobiliário.
Informações sobre a evolução dos serviços das centrais eletrônicas, prazo
médio de processos e volume anual de registros em todo o país podem ser
facilmente encontrados.
Um dado interessante levantado pelo relatório está no capítulo Para onde vai
o dinheiro pago aos cartórios brasileiros?, que aponta o orçamento de cada
estado e como se dá a divisão em cada um deles. Mais de 35% das unidades
capixabas têm sua receita comprometida com o funcionamento da estrutura
da serventia extrajudicial.
Quer saber mais? Tenha acesso ao estudo completo clicando aqui.
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